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القرص املضغوط جمللة العرب
نشرة دورية تصدر عن مركز حمد اجلاسر الثقايف  -العدد الثالث عشر  -رمضان 1434هـ
العدد الحادي عشر

نشرة دوريَّة تصدر عن مركز حمد الجاسر الثقافي

الدكتور إبراهيم أبوعباة :أدب الطفل ُيعنى بتعليمه
وتسليته وتنمية قدراته اللغوية وذوقه الفني

اختتم ��ت خمي�سي ��ة حم ��د الجا�س ��ر الثقافية
فعالياته ��ا للع ��ام 1434ه� �ـ 2013 -م بمحا�ضرة
قدمه ��ا المفك ��ر والأديب الدكت ��ور �إبراهي ��م �أبو
عب ��اة -ع�ض ��و مجل�س ال�ش ��ورى� -أك ��د فيها على
�أهمي ��ة �أدب الطف ��ل ،الذي يوجد حيثم ��ا ُو ِجدَت
الطفول ��ة� ،إذ هو ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن احتياجات
الإن�س ��ان ،م�شي� � ًرا �إل ��ى �أن الأدب ُيعن ��ى بتعلي ��م
الطفل ،وت�سليت ��ه ،و�إ�شع ��اره بالمتع ��ة ،واالطالع
عل ��ى �أف ��كار الكب ��ار و�آرائه ��م ،ويع ّرف ��ه بالبيئ ��ة
التي يعي� ��ش فيها ،وينمي قدرات ��ه اللغوية بزيادة
المفردات وح ��ب القراءة واالطالع ،كما ي�ساعده
على تنمية ال ��ذوق الفني وتعزي ��ز القيم ،وغر�س
ال�سل ��وك الرفي ��ع لدي ��ه ،وينم ��ي خيال ��ه وقدراته
التعبيري ��ة ،والجوانب العقدي ��ة والأخالقية ،جاء
ذل ��ك في محا�ضرة قدمها ف ��ي خمي�سية الجا�سر
ي ��وم الخمي�س  13رج ��ب 1434هـ بعن ��وان “�أدب
الطفل” �أدارها �سع ��ادة الدكتور محمد الهدلق.
وق ��د افتت ��ح المحا�ض ��ر حديث ��ه بتعري ��ف الطفل
ومرحل ��ة الطفول ��ة وذك ��ر ب� ��أن علم ��اء النف� ��س

والتربوي ��ون �إلى ما قبل المهد وما بعده والطفولة
المبك ��رة والمتو�سط ��ة والمت�أخ ��رة ،ث ��م مرحل ��ة
المراهق ��ة فالر�ش ��د ،م�شي� � ًرا �إل ��ى �أن مرحل ��ة
الطفولة ه ��ي �أهم مراح ��ل الإن�س ��ان و�أخطرها،
ففيه ��ا تنمو مداركه وحوا�س ��ه ،و�أن هذه المرحلة
�أر� ��ض خ�صب ��ة تقبل كل ما ُيلقى فيه ��ا ،كما �أ�شار
�إلى اهتمام الإ�سالم بمرحلة الطفولة ،م�ست�شهدًا
بالآيات والأحاديث الت ��ي وردت في هذا ال�سياق،
واهتمام العلم ��اء الأوائل �أي�ض ًا الذي ��ن �أولوا هذا
الجانب عناية كبيرة كمحمد بن �سعيد القيرواني
الذي �ألف ر�سالة بعنوان “�أدب المعلمين” و�أحمد
بن محم ��د بن يعق ��وب “و�صية الحك ��م” وحامد
الغزال ��ي “�أيها الولد” وابن خل ��دون في مقدمته
وغيره ��م من العلم ��اء الذي ��ن �سجل ��وا �أفكارهم
المتميزة ف ��ي تعليم ال�صغ ��ار وتن�شئتهم التن�شئة
ال�سليم ��ة وذك ��روا كتاب ��ات م�ستفي�ض ��ة عالج ��وا
فيه ��ا الكثير من الق�ضاي ��ا ال�سلوكية واالجتماعية
بمنه ��ج متقدم ف ��ي ع�ص ��ره وعقلي ٍة ف� � ّذة �سبقت
زمان ��ه ،مم ��ا ي�ؤك ��د �أن مرحلة الطفول ��ة هي من

�أخط ��ر المراح ��ل و�أهمه ��ا ف ��ي حي ��اة الإن�سان،
مو�ضح� � ًا ب�أن ��ه من ال�صعوب ��ة بم ��كان الكتابة في
�أدب الأطف ��ال كم ��ا ه ��و الح ��ال ف ��ي �أدب الكبار
وه ��و بحاج ��ة �إلى ا�ستع ��داد وف ��ن وقامو�س لغوي
ونزول من ذلك الب ��رج العالي �إلى عالم الأطفال
ببراءت ��ه وب�ساطت ��ه ،و�أ�ش ��ار �إل ��ى �ض ��رورة توفر
بع� ��ض الخ�صائ� ��ص وال�سمات ف ��ي �أدب الأطفال
منه ��ا �أن ينا�سب المعجم اللغ ��وي في �أدب الطفل
�سن ��ه ومرحلت ��ه ،و�أن تك ��ون المف ��ردة واللفظ ��ة
�سهلة على الطف ��ل ،و�أن تكون بعيدة عن الغمو�ض
والتكل ��ف �سواء في الق�صة �أو الن�شيد �أو الم�سرح،
و�ص ��دق العاطفة ،والتكرار غي ��ر الممل ،واختيار
المو�ضوع ��ات الت ��ي تنا�س ��ب الطف ��ل وترتق ��ي
باهتمام ��ه ،والكتاب ��ة بلغة �سليم ��ة وا�ضحة بعيدة
ع ��ن التقعر والعامي ��ة ،واختيار البح ��ور ال�شعرية
الق�صي ��رة ،والتنوي ��ع ف ��ي الأوزان داخ ��ل الن�ص
ال�شع ��ري من �أج ��ل �شد انتباه الطف ��ل ،واالهتمام
بال�ش ��كل وال�ص ��ورة لما لها من �أثر ف ��ي الذاكرة.
ثم تحدث عن البدايات الأولى لأدب الطفل م�شير ًا
�إل ��ى �أن �أوروبا �سبق ��ت العرب في ه ��ذا المجال،
حيث ذك ��ر �أن “ولي ��ام كاك�ست ��ون” �أول من �ألف
كتاب ًا لل�صغار في الأدب عام 1448م ،مو�ضح ًا �أن
�ألمانيا ت�صدر ثالثة �آالف مجلة في مجال الطفل،
في الوق ��ت الذي ال تكاد تجد �إال �أرقام ًا متوا�ضعة
ج� �دًا ف ��ي الوط ��ن العربي ،حي ��ث ب ��د�أ االهتمام
العربي بالطفل في وقت مت�أخر جدًا ،ولعل م�صر
الأكثر اهتمام ًا عل ��ى الم�ستوى العربي حيث كتب
�شوق ��ي ال�شعر للأطفال ع ��ام 1898م والنثر على
يد الكيالن ��ي ،ورفاع ��ة الطهطاوي ال ��ذي ترجم
بع�ض الن�صو�ص والق�ص�ص من الغرب ثم محمد
عثم ��ان جالل وتبعهم بعد ذلك الكتاب في �سوريا
والأردن وفل�سطين والعراق والمغرب العربي.

محرم1434هـ

شخصية العدد
أ .د .عزالدين موسى

ت�ش� � ُرف هيئ ��ة تحري ��ر «ج�س ��ور» �أن تحتف ��ي ف ��ي
عددها الثالث ع�شر بالم�ؤرخ والمفكر �سعادة الأ�ستاذ
الدكت ��ور عزالدين عمر مو�سى – عمي ��د كلية العلوم
اال�ستراتيجي ��ة ف ��ي جامع ��ة ناي ��ف العربي ��ة للعل ��وم
الأمني ��ة ،وع�ضو مجل�س �أمن ��اء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر
الخيرية ،الحا�صل على جائزة الملك في�صل العالمية
للدرا�س ��ات الإ�سالمي ��ة ،ع�ض ��و م�ؤ�س�س ��ة �آل البي ��ت،
وع�ضو منت ��دى الفكر العربي في عمان ،وع�ضو رابطة
الأدب الإ�سالم ��ي العالمية ،والحا�صل على العديد من
الأو�سمة والجوائز التقديرية.
ول ��ن ن�ستطيع �س ��رد �سيرته الذاتية وكاف ��ة �أعماله
وم�ؤلفاته التي تج ��اوزت  17م�ؤلف ًا و 54بحث ًا علمي ًا في
هذه ال�صفحات المتوا�ضعة ،لذا �سن�سلط ال�ضوء على
�أه ��م �أعماله واهتماماته و�شخ�صيت ��ه في نظر الرواد
وعالقته بال�شي ��خ حمد الجا�سر رحمه اهلل و�إ�سهاماته
في النه�ضة الفكرية والثقافية.

العدد اجلديد من الكتاب الدوري
الصادر عن مركز حمد اجلاسر الثقايف «اخلميسية»
كتاب دورى نصف سنوى يصدر عن مركز حمد الجاسر الثقافى فى الرياض  -العدد الثانى  -صيف  ١٤٣٤هـ  ٢٠١٣ /م

يت�ضم ��ن العدد الجديد من كتاب «الخمي�سية» خم�سة بحوث وخم�س
محا�ض ��رات وعرو�ض لثالثة كتب م ��ن �إ�صدارات المرك ��ز كما ي�ستهل
العدد بافتتاحية الأ�ستاذ �سعد البواردي تلتها البحوث على النحو الآتي:
"التحديث ��ات المعا�ص ��رة والم�ستقبلي ��ة في التعلي ��م الجامعي في
المملكة" لمعالي الدكتور محمد بن �أحمد الر�شيد؛ و"ابن عبدالوهاب
في نظ ��ر م�ست�شرقين وتنوير ِّيين" ل�سع ��ادة الدكتور عبداهلل العثيمين؛
و"تط ��ور الزراعة في المملكة و�أهميتها في االقت�صاد الوطني" لمعالي
الدكت ��ور فهد ب ��ن عبدالرحم ��ن بالغني ��م ،و"�شموخ الفل�سف ��ة وتها ُفت
الفال�سفة" ،ل�سعادة الدكتور را�شد المبارك ،و«"�أدب حامد دمنهوري
�شبه المجهول ( ")1385 – 1340ل�سعادة الدكتور عبداهلل الحيدري.

وجاءت المحا�ضرات على النحو الآتي:
"تعلُّم اللغة العربية خارج البالد العربية" ل�سعادة الدكتور عو�ض
ب ��ن حمد الق ��وزي ،و"»م�شروعي ��ة اللغة العربي ��ة :الواق ��ع والتحدّيات»
ل�سع ��ادة الدكت ��ور" هاجد الحرب ��ي ،و"خطاب الكراهية ف ��ي ثقافتنا"
ل�سع ��ادة الدكتور ن ��ادر كاظم ،و"�أم ��ن الكتب والمكتب ��ات و�سالمتها"
ل�سع ��ادة اللواء المتقاعـد الدكت ��ور م�ساعد بن م�شط اللحياني ،و�أخير ًا
"الت�سوي ��ق الإبداع ��ي بين الم�صادف ��ة وال�صناعة" ل�سع ��ادة الدكتور
عبدالحق بلعابد.
كما يت�ضمن ً
عرو�ضا لثالثة كتب من �إ�صدارات مركز حمد الجا�سر
الثقافي ،وتعريف ًا بالم�شاركين.
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الدكتور ابن لعبون يف خميسية اجلاسر يستعرض أبرز حمطات
رحلته العلمية إىل القارة اجلنوبيه ضمن بعثة عاملية
�أ�ش ��ار البروف�س ��ور د.
عبدالعزي ��ز ب ��ن لعب ��ون
الجيولوج ��ي والباح ��ث
الميدان ��ي �إلى �أن المعدل
ال�سن ��وي لدرجة الحرارة
ف ��ي الق ��ارة الجنوبي ��ة
 35درج ��ة مئوي ��ة تح ��ت
ال�صف ��ر و�أن النرويج ��ي
رو َال ��د �أميوندي�سي ��ن ه ��و
�أول م�ستك�ش ��ف و�ص ��ل
�إل ��ى قط ��ب الأر� ��ض
الجنوب ��ي في  14دي�سمب ��ر 1911م ومحطتها الأول ��ى “�أميوندي�سن
– �سك ��وت الأمريكية للدرا�سات العلمية” على ارتفاع  2835متر
ع ��ن من�سوب �سط ��ح البحر ،م�شي� � ًرا �إلى �أن الق ��ارة ال �سيادة لأحد
عليه ��ا و�أنه ��ا محمي ��ة طبيعي ��ة مخ�ص�ص ��ة للعلم وال�س�ل�ام ح�سب
اتفاقي ��ة �أنتاركتيكا ل�سنة 1959م ،ثم تح ��دث عن ت�ضاري�س القارة
ً
م�ستعر�ض ��ا بال�ص ��ور �أ�ش ��كا ًال مختلف ��ة لجلي ��د ال�سواحل
القطبي ��ة
والأنهار المتجمدة والخلج ��ان ال�ضيقة والبحار الجليدية وال�سفوح
المع�شبة والج ��زر البركانية وبحيراتها الجميل ��ة والحياة الفطرية
للفقم ��ات والبطاريق التي تتجمع بمئ ��ات الآالف والطيور والحيتان
والأ�سم ��اك والروبيان والجليد الذي تجمع خ�ل�ال ماليين ال�سنين
فيه ��ا �إذ تحتوي على  %90من جليد الأر�ض و %70من المياه العذبة
ف ��ي العالم ويغطي الجلي ��د حوالي  12.267ملي ��ون كلم مربع على
رياحا حي ��ث �أن متو�سط �سرعة الرياح
الق ��ارة ،وهي �أعتى القارات ً
فيه ��ا  130كم� /ساعة ،م�شي ًرا �إل ��ى �أن ال�صيف يبد�أ في القارة من
�سبتمب ��ر �إلى مار�س تك ��ون فيه ال�شم�س فوق الأف ��ق وي�ستمر ال�شتاء
م ��ن مار�س �إلى �سبتمبر ال �شم�س فيه على الإطالق و�أن مايو ويوليو
ظ�ل�ام دام�س عدا �ضوء القمر ،ج ��اء ذلك في محا�ضرة قدمها في
خمي�سي ��ة الجا�سر الثقافية يوم الخمي� ��س  6رجب 1434هـ الموافق
� 16أيار (مايو) 2013م و�أدارها �سعادة الدكتور عبدالعزيز الغزي.
كم ��ا �أو�ض ��ح اب ��ن لعب ��ون �أن �أه ��م الفوائ ��د الت ��ي ع ��اد به ��ا خالل
م�شاركت ��ه في البعث ��ة اال�ستك�شافي ��ة للقارة القطبي ��ة الجنوبية هي

الفر�ص ��ة الت ��ي �سنحت ل ��ه بالتعريف ب�سماح ��ة الإ�س�ل�ام ور�سالته
للإن�ساني ��ة والتعريف بالمملكة ونه�ضتها ف ��ي جميع مناحي الحياة
و�إب ��راز الم�ستوى العلم ��ي لجامعات المملكة وجامع ��ة الملك �سعود
خا�ص ��ة وتن ��وع تخ�ص�ص ��ات كلياته ��ا وجمعياته ��ا العلمي ��ة ،وفت ��ح
مج ��االت تعاون البحث العلمي بي ��ن متخ�ص�صين في جامعة الملك
�سع ��ود م ��ع خب ��راء ومتخ�ص�صي ��ن وجامع ��ات في مج ��االت علمية
وخا�ص ��ة درا�س ��ات ال�صخ ��ور الجليدي ��ة ،وتمثي ��ل ال ��كادر العلم ��ي
لجامع ��ة الملك �سع ��ود في بعثات علمي ��ة ا�ستك�شافي ��ة متميزة مثل
ه ��ذه البعث ��ة ،والتع ��رف على �أح ��دث ما ت ��م التو�صل �إلي ��ه البحث
العلم ��ي في مج ��االت الدرا�س ��ات الجيولوجي ��ة وخا�ص ��ة الجليدية
ودرا�س ��ات التغي ��رات المناخي ��ة ع ��ن طريق تب ��ادل الخب ��رات مع
ع ��دد م ��ن �أ�سات ��ذة ه ��ذه التخ�ص�ص ��ات ،وفت ��ح مج ��االت البحث
العلمي ف ��ي مو�ضوعات جدي ��دة منها البيئات البحري ��ة والجليدية
والحي ��اة الفطري ��ة والتغيرات المناخية والبيئي ��ة وغيرها ،ومعرفة
جيولوجي ��ة القارة القطبية الجنوبية والتعرف على بيئات التر�سيب
الجليدية و�آثاره ��ا وت�أثيرها على ال�صخور ي�ساهم في التعرف على
طبق ��ات ال�صخ ��ور التي تر�سبت في بيئات م�شابه ��ة لها في طبقات
�صخ ��ور المملك ��ة التي تر�سبت ف ��ي مختلف الع�ص ��ور الجيولوجية.
كما �أو�ضح المحا�ضر �أن الجمعية الجيولوجية الأمريكية( (Ge o
 )logical Society of Americaه ��ي الت ��ي نظم ��ت
الرحل ��ة الت ��ي �ضم ��ت �أكثر م ��ن  13خبي� � ًرا ومحا�ض� � ًرا عالم ًيا في
تخ�ص�ص ��ات الدرا�سات الطبيعية ,و�شارك فيه ��ا  96ع�ض ًوا من20

دول ��ة ،مو�ضح� � ًا �أن
�أب ��رز عالم ��ات
الم�ساهم ��ة العلمية
في البعث ��ة تتلخ�ص
ف ��ي مناق�شة �أبحاث
ومحا�ض ��رات ح ��ول
الفت ��رات الجليدي ��ة
المملك ��ة
ف ��ي
وربطه ��ا بالفت ��رات
الجليدي ��ة الت ��ي
تعر�ضت لها الأر�ض
خ�ل�ال عمرها الجيولوج ��ي ،ومناق�شة ما تو�صل �إلي ��ه من درا�سات
واكت�شاف ��ات م ��ع علم ��اء م ��ن مختل ��ف �أنح ��اء العال ��م الم�شاركين
ف ��ي ه ��ذه البعث ��ة العلمي ��ة لتب ��ادل المعلوم ��ات والخب ��رات ،وربط
جيولوجي ��ة المملك ��ة بجيولوجي ��ة الق ��ارات الأخ ��رى عندما كانت
مت�صلة ببع�ضها مكونة قارة واحدة تعرف با�سم (جوندوانا الند).
و�أو�ض ��ح �أن فت ��رة الدرا�س ��ة والإبح ��ار ا�ستغرق ��ت  25يو ًم ��ا ,حيث
ا�شتم ��ل البرنام ��ج عل ��ى ج ��والت ميداني ��ة جيولوجي ��ة وذلك عبر
باخ ��رة الأبح ��اث العلمي ��ة الرو�سي ��ة �أكاديمي ��ا �آي ��وف(  (Ak a
 )demic Ioffeالم�صمم ��ة للدرا�س ��ات والأبح ��اث القطبية
والت ��ي بني ��ت عا م 1986م ف ��ي راما بفلن ��دا (Rama – Fi n
 ,)landويبل ��غ طوله ��ا 117 :مت ��ر ,و�سرعته ��ا الق�ص ��وى:
 14,5عق ��دة بحري ��ة .حي ��ث يت ��م النزول م ��ن ال�سفين ��ة بالقوارب
المطاطي ��ة (الزودي ��اك) �إلى البحار وال�شواط ��ئ وبين الثالجات.
و�أ�ش ��ار �إل ��ى �أن �أهمي ��ة البعث ��ة والبح ��ث الميدان ��ي ي�أت ��ي �ضم ��ن
خط ��ة جامعة المل ��ك �سعود ف ��ي رفع الم�ست ��وى العلم ��ي لمن�سوبي
الجامع ��ة عالم ًي ��ا وتبادل الخبرات م ��ع �أ�ساتذة جامع ��ات عالمية،
وتعزي ��ز ما تم درا�سته م ��ن �صخور جليدية ف ��ي المملكة واكت�شافه
حدي ًث ��ا من دالئل عل ��ى امتداد جلي ��د الع�صر الجلي ��دي في ع�صر
البالي�ستو�سي ��ن ف ��ي �شم ��ال غ ��رب المملك ��ة ف ��ي منطق ��ة مدين.
وال ��ذي �أُقي ��م ف ��ي م�ؤتم ��ر جيولوج ��ي عالم ��ي و ُن�ش ��ر ف ��ي مجل ��ة
علمي ��ة م�صنفة �ضم ��ن قائمة المعه ��د العلمي العالم ��ي (.)ISI

الدكتور عبداهلل البداح يف خميسية اجلاسر :يتحدث عن
الطب البديل "النشأة والتطور"
تح ��دث الدكت ��ور عب ��داهلل البداح-المدير التنفي ��ذي للمركز
الوطني للطب البديل والتكميلي -حول عن البدايات الأولى لظهور
الطب البدي ��ل وذلك في بابل وال�صين وم�ص ��ر والهند واليونان،
كما عر�ض لأنواعه وم ��دى انت�شاره في المملكة العربية ال�سعودية
وحج ��م �إقبال النا�س علي ��ه .ثم تحدث عن تاري ��خ �إن�شاء المركز
الوطني للطب البدي ��ل والتكميلي و�أن�شطته و�إنجازاته والتحديات
الت ��ي تواجهه ،جاء ذلك في محا�ضرة قدمه ��ا في خمي�سية حمد
الجا�سر الثقافي ��ة و�أدارها �سعادة الدكت ��ور ح�سين الفريحي يوم
الخمي� ��س  29جم ��ادى الآخرة 1434هـ المواف ��ق  9مايو 2013م.
وف ��ي عر�ض ��ه لمفه ��وم الط ��ب البدي ��ل والتكميل ��ي �أ�ش ��ار �إلى �أن
الممار�سات الطبي ��ة ال�صحية الم�ستعملة في الت�شخي�ص والعالج
والوقاي ��ة م ��ن الأمرا�ض التي تع ��د �ضمن الط ��ب الر�سمي ونظام
الرعاي ��ة ال�صحي ��ة ال�سائد ف ��ي الدول ه ��ي الممار�س ��ات التي ال
تزال بحاجة �إلى �سند علم ��ي ليتيقن النا�س بفائدتها و�سالمتها.
وق ��د ع� �دَّد البداح �أن ��واع الطب البدي ��ل كـ الوخز بالإب ��ر والعالج
بالزي ��وت الطبيعي ��ة العطري ��ة والمعالج ��ة اليدوي ��ة للفق ��رات
والنبات ��ات الطبية والتدليك الطب ��ي والحجامة والعالج بالتغذية
ال�صحي ��ة والإيح ��اء الذات ��ي (التنوي ��م المغناطي�س ��ي) والط ��ب
مو�ضحا �أن الطب البديل ناتج م ��ن المعرفة والمهارات
العرب ��ي،
ً
والممار�س ��ات المعتمدة على النظري ��ات واالعتقادات والخبرات

المت�أ�صل ��ة ف ��ي الثقاف ��ات المختلفة الت ��ي ت�ستخدم في
الحف ��اظ عل ��ى ال�صح ��ة وتجن ��ب وت�شخي� ��ص وع�ل�اج
المر�ض الع�ض ��وي �أو النف�سي ،ثم َ�س َر َد م�سميات رديفة
له ��ذا الم�صطل ��ح وت�صنيفاته من ط ��ب العقل والج�سد
وطب التقوي ��م الج�سدي والممار�س ��ات الطبيعية وطب
ً
م�ستعر�ضا الت�سويق العالمي للأدوية الع�شبية.
الطاقة،
و�أ�شار �إلى �أن انخفا�ض تكلفة الطب البديل دفعت النا�س
�إليه بالإ�ضافة �إلى ق�صور الطب الحديث في عالج بع�ض
الأمرا�ض الم�ستع�صية كال�سرطان� ،أوالخوف من الأدوية
و�أعرا�ضها الجانبية ،وارتفاع تكاليف الرعاية ال�صحية
مو�ضحا �أن  %76من م�ستخدمي الطب
في بع�ض الدول،
ً
البدي ��ل هم من الإناث ،و�أن �أنماط اال�ستخدام ت�أتي في
الت ��داوي بالق ��ر�آن الكريم بالدرج ��ة الأولى ثم الت ��داوي بالع�سل
فالأع�ش ��اب والك ��ي والحب ��ة ال�س ��وداء والحلب ��ة والث ��وم واللبان.
ث ��م ا�ستعر� ��ض نم ��اذج م ��ن ممار�س ��ة الط ��ب البدي ��ل وط ��ب
الأع�ش ��اب وعالق ��ة الأع�ش ��اب بالط ��ب الحدي ��ث ،والوخ ��ز
بالإب ��ر ال�صيني ��ة والحجام ��ة ب�أنواعه ��ا واليوج ��ا وغيره ��ا
م ��ن النم ��اذج والمكم�ل�ات الغذائي ��ة م�ستعر�ض� � ًا ممار�س ��ات
الط ��ب البدي ��ل ف ��ي العال ��م الإ�سالم ��ي ونم ��ط ا�ستعمال ��ه.
كما ن ��وه البداح ف ��ي ختام المحا�ض ��رة على �ض ��رورة الت�أكد من

ح�صول الممار�سين لمهنة الطب البديل على تراخي�ص وحذر من
الأ�ض ��رار المحتملة في ا�ستخدام الط ��ب البديل والتكميلي ومنها
ت�أخر الو�صول للعالج والت�شخي�ص وعدم دقته وزيادة م�ضاعفات
الإعاقات وزيادة انت�شار الأمرا�ض وزيادة معدل الت�سمم وحدوث
بع� ��ض الوفي ��ات وتف�شي الدج ��ل وال�شع ��وذة وزيادة الع ��بء على
الم�ست�شفي ��ات وفق ��د ال�سيط ��رة عل ��ى مقدمي الخدم ��ة الطبية.
ثم ُفتح المجال للأ�سئلة والمداخالت التي �أثرت المو�ضوع.
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من إصدارات مركز حمد الجاسر الثقافي
يقدّم الكتاب مجموعة من التجارب والم�شاهدات التي قام بها الم�ؤلف لعدد كبير من المدن والمواقع في مختلف بالد العالم على فترات
و�سجل انطباعاته و�آراءه ومواقفه.
متباعدةّ ،
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وبق ��در م ��ا يتم ّيز الكت ��اب بالأ�صالة في الطرح ،بق ��در ما يك�شف عن ق ��در كبير من البراعة ف ��ي الت�صوير والدقة ف ��ي ال�سرد والعر�ض.
2013مُيع� � ّد ه ��ذا الكتاب م�صد ًرا يك�شف ع ��ن ر�ؤية للعالم تنطلق من زاوية ذات ُبعد ثقافي وح�ضاري �ش ّكل ��ت بدورها الر�ؤية المنفتحة على العالم
و
جمادى اآلخرة 1434هـ  -أبريل
بح�ضارات ��ه وثقافات ��ه و�إرثه الإن�ساني الت ��ي يقدّمها هذا الكتاب بلقطات خاطفة لعالم كبير ي�ضج بالحرك ��ة والحياة ،فيه ما يبهرك وفيه ما
ينهرك كما ي�شير الم�ؤلف �إلى �أنك ت�ستطيع �أن تب�صر نف�سك من خالل منظار الآخرين ومن خالل مر�آتهم وحدها ت�ستطيع �أن تميز و�سامتك
�أو قبحك و�شبابك �أو تجعداتك� ،سالمتك �أو ت�شوهاتك ،ولكي تعرف �أي موقع �أنت و�أي واقع �أنت يجب �أن ت�شد الرحال لتعبر �إلى عالم الغير
متفح�ص ��ا م�شخ�ص� � ًا مقارن ًا بين �أر�ضية ع�شت عليها وانطلقت منها �إلى �أر�ضية ثاني ��ة ذات �سمات مختلفة وحياة مختلفة � ً
أي�ضا تتج�سد هذه
ً
الر�ؤية في تلك الرحالت الق�صيرة المتتالية حول العالم عا ًما بعد عام ناقلة م�شاهد خاطفة و�سريعة كق�صر �أيامها� ،إنها لي�ست درا�سة بقدر
ما هي انطباعات �سائح ا�ستقى م�صادره من الم�شاهدة وفي �أ�ضيق حدودها �إنه عالم الب�شر على كرته الأر�ضية.

إطاللة حول العالم
سعد البواردي

ي�أت ��ي ه ��ذا الكتاب �ضمن �سل�سلة يقدمها مركز حمد الجا�سر الثقافي تفعي ًال لدوره الريادي في تكريم الأدباء والمفكرين لإبراز جهودهم
عبر المحا�ضرات والندوات والكتب االحتفائية التوثيقية التي ت�سلط ال�ضوء على �إنجازاتهم و�إ�سهاماتهم ،وفا ًء لأولئك الذين بذلوا من وقتهم
وجهدهم لإنارة طريق العلم والمعرفة للأجيال القادمة.
ويوثق الكتاب ما ُكتب عن ال�شيخ عبدالكريم الجهيمان –رحمه اهلل -من المقاالت في ال�صحف والتي تبرز �أعمال الجهيمان ودروه
الكبي ��ر في تن�شيط الحرك ��ة الثقافية� ،إذ َنظم الجهيمان ال�شعر ،وكتب المقالة و�أدب الطفل ،وعمل ف ��ي ال�صحافةُ ،وعني بالموروث ال�شعبي
والأمث ��ال والأ�ساطي ��ر وامتاز بها ،وبذل جهدًا كبي ًرا في جمعها ،وقدَّم بذلك خدمة جليل ��ة لأدب الجزيرة العربية ،وله م�ؤلفات �أثرت المكتبة
العربية وال�سعودية .فقد الجهيمان -المتوفي في ( 7مح ّرم 1433هـ  2 -كانون �أول 2011م)  -رائدًا من الرواد المعروفين البارزين ،وهو من
�أوائ ��ل م ��ن اهتم بالأمثال والحكايات ال�شعبية ،بتوثيقها ونقلها للأجيال ،ومن �أوائل من دعا �إلى تعليم المر�أة في وقت مبكر ،ويعد من الذين
�أر�س ��و قواع ��د ت�أ�سي�س جمعيات الثقاف ��ة والفنون ،وقد ك ّرمته الدولة في المهرجان الوطني للتراث والثقاف ��ة (الجنادرية) ،و ُك ّرم في م�سقط
ر�أ�سه – �شقراء -وفي عدد من المنابر والم�ؤ�س�سات الثقافية.
عبدالكريم الجهيمان
أصداء الرحيل

ت�سع ��ى ه ��ذه الدرا�سة �إلى �أن ت�شق طري ًقا جديدًا في قراءة (البي ��ان والتبيين) ،متخذة من علم اللغة االجتماعي ومفاهيمه و�سيلة لقراءة
ن�صو�ص ��ه وا�ستك�شافه ��ا ،و َت َل ُّم�س ما في (البي ��ان والتبيين) من �أفكار رائدة ونظرات متطورة ،ك�ش َفتْ ع ��ن �إلمام الجاحظ ووعيه بمقت�ضيات
المقام االجتماعي للغة ،و�أبر َزتْ تب�صراته الثاقبة وملحوظاته القيمة في ر�صده العالقة بين اللغة والمجتمع ،والتي تقاربَتْ في بع�ض م�سالكها
مع النظريات الل�سانية االجتماعية الحديثة.
وقد جاءت هذه الدرا�سة في �أحد ع�شر مبح ًثا توزعت على خم�سة ف�صول ،ومقدمة وتمهيد وخاتمة،
وقد �أ�شار الم�ؤلف �إلى �أنه � ْ
أدرك ال�صعوبة في الك�شف عن جانب جديد لهذا الأثر التراثي العظيم؛ ل�سيل الدرا�سات التي تناولته .فقد �أَ َّل َف
الجــاح ��ظ (البي ��ان والتبيين) �أواخر حياته �سنة 233هـ تقري ًبا ،ومن ث ��م جاء خال�صة لآراء تمخ�ضت عن تجربة ،و�صدرتْ عن ممار�سة ،بما
وه ��ب اهلل الجاح ��ظ من قدرة على الر�ؤية والر�صد ،والمالحظة والتدوين ،واالختبار وال�سبر ،ما جعله ُي َ�صدِّ ر لنا كثي ًرا من الأفكار المتطورة
والر�ؤى المتعمقة.
الفكر اللساني االجتماعي
عند الجاحظ
رياض بن صالح الذيب

ت�ستوف كل جوانبه ،ومن هنا تولدت فكرة الك�شف عن جانب مهمل في هذا
وعناية المتقدمين والمتـ�أخرين به رغم كثرتها؛ تبقى �أنها لم
ِ
الت ��راث ،وهو البع ��د االجتماعي للظاهرة اللغوية ،حيث �إن الجاحظ -كما �سيتبين في هذا البح ��ث -لم يعالج اللغة بمعزل عن المجتمع ،بل
كانت مالحظاته كلها تن ُبع من �صميم الواقع العربي الذي عا�صره.
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عزالدين عمر موسى كما عرفته

�أ.د� .أحمد بن محمد ال�ضبيب
�أول م ��ا عرف ��ت ال�س ��ودان ثقافي ��ا كان ف ��ي ال�صب ��ا المبكر
 ،عندم ��ا كنت ف ��ي المرحلة المتو�سطة م ��ن التعليم  .ففي يوم من
تل ��ك الأيام كن ��ت �أقلب الكتب بمكتبة وال ��دي -وكانت تحتوي على
مجموع ��ات �شعرية تراثية وحديثة  ،تنتظ ��م معظم �أقطار الوطن
العرب ��ي -فوق ��ع في يدي كتاب عنوانه « �شع ��راء ال�سودان « لم�ؤلفه
�سع ��د ميخائي ��ل .وه ��و كت ��اب ي�ض ��م منتخب ��ات لبع� ��ض ال�شعراء
ال�سودانيين ،و�أظن �أن ��ه كتاب رائد في مو�ضوعه ،ي�شبه في ريادته
كت ��اب «وحي ال�صحراء» لمحمد �سعيد عبد المق�صود خوجة وعبد
اهلل عم ��ر بلخير لدين ��ا .لقد لفت نظري هذا الكت ��اب فقد كنا في
ذل ��ك الوقت نعرف الكثير عن �شع ��راء بع�ض �أقطار الوطن العربي
لكن ال�سودان لم يكن �أحدها .ولعل هذا كان �سر اهتمامي بالكتاب.
ف�أخ ��ذت �أت�صفحه و�أقر�أ بع�ض �أ�شعاره بين حين و�آخر ،و �أذكر �أن
الكتاب نال �إعجابي ،فقد كان� -إلى جانب طرافة مو�ضوعه -كتابا
جمي�ل�ا مطبوعا في م�صر طباعة جيدة .وق ��د ن�شر الم�ؤلف �صورا
لل�شع ��راء  ،ولعله طلب من كل �شاع ��ر �أن يكتب تحت �صورته �شعرا
يعب ��ر ع ��ن �شخ�صيته .وهي طريق ��ة مبتكرة لم نعرفه ��ا في الكتب
الأخ ��رى التي تترجم لل�شعراء وتذكر منتخبات من �شعرهم ،فكان
مم ��ا �أعجبني من هذه الأ�شعار ،ذلك الوقت ،بيتان من ال�شعر ذيل
بهما �أحد ال�شعراء �صورته قائال:
هــــــذه �صــــــورتي هي عنـــــوان همتي
فاز من همه التقى والتقى الدفع باللتي

ال �أذك ��ر ا�س ��م ال�شاعر لبعد العه ��د بالكتاب  ،ول ��و كان المجال
مج ��ال بحث لبحث ��ت عنه  ،لك ��ن �أعجبن ��ي البيتان لم ��ا فيهما من
�سهولة  ،ولما كان فيهما من �إ�شارة �إلى �آية في الذكر الحكيم .مما
جعل ذاكرتي تحتفظ بهما �إلى الآن.
ث ��م �أتي ��ح لنا بعد ذلك �أن نتع ��رف على علماء و �أدباء كثر
ينتمون �إلى ذلك القطر ال�شقيق ويتميزون بالعلم والف�ضل ،بع�ضهم
تعرفن ��ا علي ��ه خارج الوط ��ن وبع�ضهم مم ��ن زاملناه ف ��ي العمل في
جامع ��ة الملك �سعود ،وكان من �أبرزه ��م ال�صديق العزيز الأ�ستاذ
الدكتور عز الدين عمر مو�سى.
و الحدي ��ث ع ��ن الدكتور عز الدي ��ن مو�سى ال يمكن �أن يكون
حديث ��ا م�ستوفى ف ��ي عجالة ق�صي ��رة كهذه .ذلك �أن ��ه رجل متعدد
المجاالت والمواهب والقدرات ،فهو معلم �شديد الإخال�ص لمهنته
ال�سامي ��ة  ،ف ��ي التعليم العام مرورا بالتعلي ��م العالي ثم الدرا�سات
العليا ،وهو باحث متميز  ،مدقق في �أعماله البحثية وملتزم بالمنهج
العلم ��ي .وهو مفك ��ر ذو طروحات ومبادرات ثقافي ��ة وغيرها  ،وهو
�إلى جانب ذلك �إداري �صاحب ر�ؤية وفكر ولي�س �إداريا روتينيا.
ف ��ي البحث العلمي تخ�ص�ص الدكتور مو�سى بتاريخ �إفريقيا
الم�سلم ��ة وعل ��ى الأخ�ص تاريخ المغ ��رب ،ف�أغنى المكتب ��ة العربية
بكثير من الدرا�سات والبحوث التي تتناول ذلك ال�صقع من �أ�صقاع
الأم ��ة العربية  ،ويلف ��ت النظر منها كتاب ��ه الأول بعنوان «الن�شاط
االقت�ص ��ادي في المغ ��رب الإ�سالمي في الق ��رن ال�ساد�س الهجري»
( بيروت/القاه ��رة  :دار ال�ش ��روق 1983م ) ال ��ذي كان في الأ�صل
ر�سالت ��ه للدكتوراه المقدم ��ة �إلى الجامعة الأمريكي ��ة ببيروت �سنة
1975م.
ف ��ي ه ��ذا الكتاب المهم در�س الم�ؤل ��ف الأو�ضاع االقت�صادية
ف ��ي المغرب ببيئاته الث�ل�اث ال�شرقية والغربي ��ة والأندل�سية ،وهي
بيئ ��ات تب ��د�أ من طرابل� ��س الليبية وتنته ��ي �إلى المحي ��ط الأطل�سي
للبيئتي ��ن الأولى والثانية ،وت�شمل بع ��د ذلك الأندل�س .وتلك م�ساحة
جغرافي ��ة �شا�سعة ،كما �أنها تغطي مدة زمني ��ة وا�سعة ت�شمل القرن
ال�ساد� ��س الهجري ب ��كل متغيرات ��ه ال�سيا�سي ��ة .ولق ��د تميزت هذه
الدرا�س ��ة ال�شاق ��ة ب�أنها درا�سة فاح�صة للأو�ض ��اع االقت�صادية من
زراع ��ة و�صناع ��ة وتج ��ارة ونحوها في �ض ��وء عالقته ��ا بالمتغيرات
ال�سيا�سي ��ة واالجتماعي ��ة في ذل ��ك الزمن .كما ات�سم ��ت بالإحاطة
وال�شمول ،والتتبع الدقيق ال ��ذي انتهى �إلى كثير من النتائج القيمة
 .ومم ��ا �أعجبن ��ي في ه ��ذه الدرا�سة تل ��ك اللمحات التي ح ��اول �أن

يرب ��ط به ��ا الم�ؤل ��ف بي ��ن مجريات الح ��وادث ونظ ��رات ابن
خل ��دون االجتماعي ��ة .و لع ��ل �أبرز م ��ا تعر�ضه ه ��ذه الدرا�سة
– و �إن لم تن�ص عليه �صراحة -حالة الإخفاق االقت�صادي
ب�سب ��ب النزاعات ال�سيا�سية والفو�ض ��ى العارمة و �سيادة روح
االنتهازي ��ة ال�سائدة في تلك البيئات  ،الأمر الذي يذكرنا بما
يح ��دث الآن في بالدن ��ا العربية ،مما يدل عل ��ى �أننا �أمة قلما
تتعلم من التاريخ �شيئا.
و �إذا كن ��ا قد �أخذنا ه ��ذا الكتاب ممثال للدرا�سات الجمة
والبح ��وث العميق ��ة الكثي ��رة التي �أغن ��ى بها الدكت ��ور مو�سى
المكتب ��ة العربية ف�إننا نود �أن ن�شير �إلى جهوده في بعث بع�ض
كت ��ب التراث القدي ��م �أو التعريف برموز ه ��ذا التراث  ،وهنا
–على �سبيل المثال-ال بد لنا �أن نذكر تحقيقه مع الأ�ستاذ
الدكتور عبد اهلل العلي الزيدان لقطعة من كتاب �أبي �إ�سحاق
الرقي ��ق « تاري ��خ �أفريقية والمغ ��رب» وهي القطع ��ة الوحيدة
الباقي ��ة من هذا الكتاب ،لم�ؤلف �ضاعت معظم كتبه ولم يبق
ل ��ه فيما �أعلم �إال كتابه «قطب ال�سرور» .وكتب �صغيرة م�ستلة
منه .هذه القطعة من تاري ��خ �أفريقية و المغرب قطعة نفي�سة
تعر�ض تاريخ بع�ض والة �أفريقية والأندل�س ابتداء من �سنة 62
ه وحتى �سنة  196ه .وقد خدمها المحققان بقدر ا�ستطاعتهما
من التوثيق والمراجعة والت�صحيح.
و�إل ��ى جان ��ب البحوث والدرا�س ��ات الكثيرة ف�إن �سيرة
الدكت ��ور عز الدين عمر مو�س ��ي تفي�ض بالن�شاط ��ات العلمية
المتع ��ددة ،ومنه ��ا الحر�ص عل ��ى الم�شاركة ف ��ي الم�ؤتمرات
المتعلق ��ة بتخ�ص�صات ��ه العلمية �أو تلك الم�ؤتم ��رات الفكرية
والثقافية على امتداد الوطن العربي ،ولذلك فقلما تجده قارا
في مكان واحد لمدة طويلة ،فهو دائم ال�سفر والترحال  ،حتى
�أن �أ�صدق ��اءه ال يكادون يفرغون م ��ن ا�ستقباله حتى يتهي�أون
لوداع ��ه .وهو �أمر يذكرنا بما كان يفعله �أ�سالفنا القدماء من
كثرة ال�سفر في طلب العلم و الحر�ص على لقاء العلماء.
�أما الجانب ال�شخ�صي لم ��ن يعرف الدكتور مو�سى فيكفي
�أن نذك ��ر �أنه جانب غاية ف ��ي الإ�شراق  :نف�س �صافية  ،وخلق
ع ��ذب ،وتوا�ضع ج ��م ،و تعامل راق مع الجمي ��ع  ،وهي �صفات
تجعله محببا �إلى النفو�س وقريبا �إلى القلوب.
�أحمد بن محمد ال�ضبيب
1434/9/5ه.
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د .عزالدين موسى :مسرية حافلة بالعطاء العلمي والفكري
د .عبدالعزي ��ز بن �صالح
الهالب ��ي  -ق�س ��م التاري ��خ /
جامعة الملك �سعود
تع ��ود معرفت ��ي بالأ�ستاذ
الدكت ��ور عزالدي ��ن عم ��ر
مو�س ��ى �إل ��ى الع ��ام ١٤٠٣هـ
عندم ��ا ان�ض ��م �إل ��ى ق�س ��م
2013م�ك
أبريل المل �
بجامع ��ة
جمادى اآلخرة التاريخ
1434هـ -
�سع ��ود .كن ��ت حينئ ��ذ عمي ��دا
للمكتب ��ات ول ��م تك ��ن طبيع ��ة عمل ��ي ت�سمح ل ��ي ب�أكثر م ��ن �أداء.
محا�ضراتي في الق�سم ومن ثم العودة� إلى عملي في العمادة .وفي
نهاي ��ة الع ��ام الجامعي تم عق ��د الن ��دوة العالمية الثالث ��ة لتاريخ
الجزيرة العربيةومن خاللها تعرفت على عزالدين حيث بهرني
بحيويته وج ��ودة مداخالته ومتابعته الدقيقة ل ��كل محا�ضراتها.
ومن بع ��د ذلك تفرغ ��ت للعمل الأكاديم ��ي بالق�سم مم ��ا �أتاح لنا
العمل �سويا لقرابة � ٢٥سنة في مجل�س الق�سم وفي لجان الخطط
الدرا�سي ��ة واالختبار ال�شامل لطالب الدكت ��وراه ومناق�شة ر�سائل
الماج�ستي ��ر والدكت ��وراه �إ�ضافة �إل ��ى الندوات والم�ؤتمرات  ،لقد
كان ��ت �سنوات من ال ��ود والعمل البناء المثم ��ر .هذه المعرفة
والمعاي�ش ��ة تتي ��ح لي �أن �أذكر بع�ض الخ�صائ� ��ص التي يتحلى بها
ع ��ز الدين لقد م�ؤرخا متميزا مكنه م ��ن �أن يكون كذلك خلفيات
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متنوعة منها تعليمه الأولي الر�سمي وغير الر�سمي في ال�سودان
فق ��د �ألم بقدرطي ��ب من علوم الدين والعربي ��ة وخا�صة القر�آن
الكري ��م  ،ودرا�سته المنهجية بالجامع ��ة الأمريكية للماج�ستير
والدكتوراهولقائ ��ه كب ��ار الأ�ساتذة والعمل معه ��م كق�سطنطين
زري ��ق ومحمود الغ ��ول و�إح�سان عبا� ��س وعبد العزي ��ز الدوري
وغيره ��م وف ��وق ذل ��ك �شغف ��ه المعرف ��ي وتوق ��ه �إل ��ى الإحاطة
وال�شمول   .
لق ��د تخ ��رج عل ��ى يدي ��ه �أجي ��ال م ��ن الط�ل�اب ف ��ي
المرحل ��ة الجامعي ��ة وف ��ي مرحلت ��ي الماج�ستي ��ر والدكت ��وراه
و�أف ��ادوا من منهج ��ه النق ��دي  ،ول ��م يح ��ل عط ��ا�ؤه المتدف ��ق
ف ��ي مج ��ال التدري� ��س والإ�ش ��راف دون �إ�سهام ��ه بغ ��زارة �أكثر
في.الميدان البحث ��ي المتن ��وع ف ��ي طبيعت ��ه ومو�ضوعات ��ه وقد
قارب ��ت الخم�سي ��ن عنوان ��ا ما بي ��ن كتاب وبح ��وث في مجالت
علمية محكمةوال�سجالت العلمية لأبحاث الندوات والم�ؤتمرات
وتحقيق ��ات لكت ��ب الت ��راث  ،وتنوع ��ت مو�ضوعاتها بي ��ن تاريخ
ال�سيرة النبوية و�صدر الإ�سالم وتاريخ الغرب الإ�سالمي وتاريخ
�أفريقيا الإ�سالمية وق�ضايا الفكر والمنهج.
والكتاب الذي دخل فيه عزالدين الو�سط الإكاديمي بو�صفه
باحثا متميزا هو “الن�شاط االقت�صادي في المغرب الإ�سالمي
خ�ل�ال القرن ال�ساد�س الهجري” والذي ن�شر عام ١٩٨٣م .وال
ب�أ� ��س من �إ�ضاءة ي�سيرة عل ��ى هذا الكتاب  ،حيث در�س مناطق
المغ ��رب من خ�ل�ال ث�ل�اث بيئ ��ات جغرافية�-سيا�سي ة ge o

 politicalهي البالد الأندل�سية والغربية ،وتمعن في فهم
الطبيع ��ة الجغرافي ��ة لمنطقة الدرا�سة وخل� ��ص �إلى �أن المياه
م�شكلة المغرب الكبرى ،و�أن الت�ضاري�س �شكلت عقبة بالن�سبة
النتق ��ال ال�س ��كان وحركة ال�سل ��ع .كما در�س نظ ��ام الأرا�ضي
الزراعية والن�شاطاتالحرفي ��ة ،ومناطق ال�صناعات الزراعية
والتغيرات التي حدثت في مناطق الإنتاج الزراعي.
وقي ��م الأدوار ال�سيا�سي ��ة ل ��كل م ��ن المرابطي ��ن وبعده ��م
الموحدين و�أثرها باقت�صاديات المغرب  ،وربط بين التطورات
االقت�صادية والأو�ضاع االجتماعي ��ة وو�ضح كيف �أف�ضت بع�ض
التقلب ��ات ال�سيا�سي ��ة المهمة على الناحية الفكري ��ة والنف�سية
وتج�س ��د ذلك ف ��ي ق�ضيتي ��ن  ،الأول ��ى :الج ��ذور االقت�صادية
واالجتماعي ��ة للت�صوف ودرو�سه ال�سيا�س ��ي والثانية :العالقة
بين نظريات ابن خل ��دون والأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية
في الغرب الإ�سالمي خالل القرن ال�ساد�س الهجري.
لق ��د ح�ص ��ل عزالدي ��ن بهذا الكت ��اب �إ�ضاف ��ة �إلى مجمل
�أعمال ��ه عل ��ى جائ ��زة المل ��ك في�ص ��ل العالمي ��ة ف ��ي مج ��ال
الدرا�سات الإ�سالمي ��ة لدورته ��ا ف ��ي العام ١٤٢٣ه� �ـ وهو فوز
م�ستحق لعالم جليل وباحث متميز.
�أم ��د اهلل الزميل العزيز الأ�ستاذ الدكتور عزالدين عمر
مو�سى بال�صحة وال�سعادة ووفقه في دنياه و�آخرته  ،و�إلىمزيد
من العطاء.

األستاذ الدكتور عزالدين موسى :بني التاريخ والفكر يف التاريخ
بقلم �أ.د .يحي ��ى بن محمد
�شي ��خ �أب ��و الخي ��ر � -أ�ست ��اذ
الجيوموفولوجي ��ا والأ�سالي ��ب
الكمي ��ة -ق�س ��م الجغرافي ��ا –
جامعة الملك �سعود
لقد �أ�سعدنى �إت�صال مركز
حم ��د الجا�س ��ر الثقاف ��ى ب ��ى
للم�شارك ��ة بمق ��ال ين�شر �ضمن
�إ�ص ��دارة يخ�ص�صه ��ا المرك ��ز
تكريم ��ا للأ�ست ��اذ الكتور ع ��ز الدين
مو�س ��ى حفظه اهلل و�أدامه .والحقيقة لق ��د وقع هذا الإت�صال من
نف�س ��ى موقع الغبط ��ة وال�سعادة والفخ ��ر واالعتزاز ،ب ��ل وتيقنت
نف�س ��ى �أن الم�شاركة بهذه الأ�سطر عن ه ��ذا العالم الفذ والمفكر
الجلي ��ل واالن�سان البار ب�أمت ��ه والقريب من محبى الفكر والثقافة
والعل ��م و�صناع الكلمة وع�شاق القلم ومحترفي المعرفة هو �شرف
ال ي�ضاهي ��ه �ش ��رف وو�سام ال تعلوه الأو�سم ��ة  .وال�شك �أن ما �أكتبه
ع ��ن الأ�ستاذ الدكتور عز الدين مو�س ��ى فى الأ�سطر التالية ما هو
�إال غي� ��ض من في�ض عن ما �أعرفه عن �شخ�صيتة الفذة المعطاءة
الرحب ��ة النف� ��س الطيب ��ة القلب المتوا�ضع ��ة التي عهدته ��ا دائم ًا
ذات وف ��اء وكرم ونخوة وج ��ر�أة و�شجاعة وانتم ��اء ومنظور ثاقب
ع ��ن الحياة والك ��ون .فقد �شه ��دت للأ�ست ��اذ الدكت ��ور عزالدين
مو�سى �أقالم الع ��دول بالعلم والف�ضل والكرامة والمجد وال�صيت
واالعتداد وبالنف�س الواثق ��ة بربها الم�ؤمنة به المتوكلة عليه حتى
�أ�ضح ��ت ذك ��راه العطرة مل�ؤ ال�سم ��ع والب�صر و�شخو� ��ص �إ�شارات
البنان  .ويت�ص ��ف الأ�ستاذ الدكتور عز الدين مو�سى بالتجرد من
ال ��ذات ،واالرتقاء ف ��وق المنافع ال�شخ�صية ،من ��ح قلبه للنا�س كل
النا�س فاحب النا�س واحبوه فى كل م�صر حل فيه �أو ارتحل ل�سواه
 .فقد تخط ��ى بعون اهلل ثم بحبه للنا�س وحب النا�س له وبقدراته
ومواهبه التى حباها اهلل له حدود الوطن وتربع على عرو�ش الفكر
والعل ��م والثقافة فى �أكثر من وطن وامتلكت �سويداء قلبه �سويداء
قلوب �أحبائ ��ه من مفكري وعلماء ومثقف ��ى المعمورة .وال�شك �أن
تط ��واف الأ�ستاذ الدكتور عز الين مو�سى رح ��اب العالم الوا�سعة
قد �أك�سبته خبرة التجاريها خبرة و�صيتا قل نظيره و�سمعة �شنفت
به ��ا �آالذان وازدانت بها اروق ��ة الفكر ومحافل الثقافة ودور العلم
وم�ؤ�س�ساته التى خطت �سيرت ��ه بماء من ذهب و�سطرتها ب�أحرف

من ن ��ور عك�س ��ت �ألق ��ه االكاديم ��ى و�أبحاث ��ه المتمي ��زة وم�ؤلفاته
المتخ�ص�ص ��ة ف ��ى �شتى �أوجه التاري ��خ النظري ��ة والتطبيقية وفي
الفكر والفل�سفة والثقافة .فقد �صدر له العديد من الكتب والبحوث
والدرا�س ��ات العلمي ��ة المحكمة الت ��ى ترجم بع�ضها ال ��ى �أكثر من
لغ ��ة .فكتب بقلم الحاذق الدرب الر�صين في التراث واال�ست�شراق
وال�سيرة النبوية وحوار الح�ضارات والتوا�صل الثقافي واالجتماعي
والتجدي ��د فى الفكر اال�سالمى �آخ ��ذا في الح�سبان واقع الخطاب
العرب ��ى فى الما�ضى والحا�ضر وتوقعات م�س ��اره الم�ستقبلى .وقد
حظيت الن ��وادى االدبية ومنتدي ��ات المملكة وندواته ��ا ونظائرها
ف ��ى دول �أخرى �أقليمي ��ة وعالمية باطروحاته الت ��ى �أثرت ال�ساحة
العلمي ��ة والفكرية والثقافي ��ة والتى تركت ب�صماته ��ا �أثرا يحتذى
ودربا �شائقا �شاقا لم�سار علمى ر�صين.
�إخوانى الإحباء :ال �أبيح �سرا ان قلت ان ليل الدكتور عز الدين
مو�س ��ى قد ت� ��أرق نتيجة لت� ��أرق �صاحبه الذى لم تن ��م له عين وهو
يفكر ويقلب الفكر فى واق ��ع الدرا�سات التاريخية العربية لينجلى
ذلك الأرق بعد ليال طوال عن فجر �أ�سفر �صبحه م�شرقا بتجلياته
الت ��ى �أجملته ��ا �أح ��رف الزم ��ان والمكان ف ��ى قراءات ��ه الجديدة
للتاري ��خ اال�سالم ��ى رافعا ف ��ى هذه الق ��راءات ل ��واء التجديد في
الفك ��ر المنهجى لهذا الم�سارم ��ن التاريخ الذى �أرقه .وال �أدل على
ذل ��ك ا�ست�شهادا ما �سطره �سفره الذى �أ�صدره عام  2003بعنوان"
وقف ��ات منهجية مع المفاهيم والمنظ ��ور واال�ساليب» .هذا ال�سفر
الذى حمل هم ذلك االرق و حملته �أي�ضا عدد من بحوثه التاريخية
االخ ��رى المتخ�ص�صة� .أن من يقر�أ م�ؤلف ��ات الأ�ستاذ الدكتور عز
الدي ��ن مو�سى يخ ��رج بمنظور وا�سع وقراءة ممتع ��ة لم�سيرة جادة
�آثرت المعاناة على الدعة وال�سكون فجاءت نتائجها بقدر المعاناة
�صرخ ��ات مدوية ف ��ى �آذان كل من �أحب العل ��م ونظريته المعرفية
وعمل من �أج ��ل رفعة �ش�أنها وتمكينها كما فع ��ل �صاحبنا الجليل .
ومن هذه ال�صرخات �إعالنه في �أكثر من بحث وخا�صة في وقفاته
المنهجية طغيان المفاهيم على الطرائق مبينا فى هذه ال�صرخة
خط ��ورة اال�ست�شراق ف ��ي تناول ال�سيرة النبوية عل ��ى �سبيل المثال
الالح�ص ��ر .كما �أعلن �صراحة جناي ��ة المنهج على حقائق التاريخ
م�ست�شه ��دا بحركات اال�صالح فى غ ��رب �أفريقيا ومو�ضحا بجالء
�أنه ��ا حركات قد �أث ��رت �سلبا على الطرائ ��ق واال�ساليب المنهجية
فغي ��رت الحقائ ��ق المفردة بالت�ضعي ��ف واال�ستبع ��اد والت�أثير على
المجالي ��ن المكان ��ى والزمان ��ى .كما لم يت ��ردد �أ�ستاذن ��ا الجليل

ف ��ى الحكم عل ��ى الدرا�سات التاريخية العربي ��ة ال�شاملة التى و�سمها
بالو�صفي ��ة فى �أغلب �أحوالها و�أعل ��ن �إفتقارها الى حد كبير للمنظور
الذى يرى �سعادته �أنه المنطلق الذى ت�ستب�صر به وحدة التاريخ على
اختالف فتراته وتمايز مناطقه وبه تعلل م�سيرته وتف�سر�أحداثه .وال
�شك �أن ثورته قد �أ�ستقر�أها من واقع �أزمة خطيرة تمر بها الدرا�سات
التاريخي ��ة العربي ��ة المعا�ص ��رة وخا�ص ��ة عل ��ى م�ست ��وى المفاهي ��م
والطرائق والأ�ساليب والمنطلقات المنظورية والم�صطلحات .فنادى
بث ��ورة منهجية فاعلة تت�سق وت�سير وفق م�ستج ��دات الع�صر وخطابه
البرجماتى الذى توجهه مفاهيم الثورة ال�صناعية الحديثة وتقنيات
المعلوم ��ات المت�سارع ��ة وطف ��رة الحا�س ��وب المتزاي ��دة وال�شب ��كات
البرمجي ��ة المتج ��ددة والو�سائط المدمجة البالغ ��ة الدقة واالنترنت
الذائع ��ة التطبيقات وثورة الكم وتجليات مفاهي ��م الإح�صاء .وال بد
هن ��ا من وقفة حق ت�سجل ل�صالح الأ�ست ��اذ الدكتور عز الدين مو�سى
الذى لم تكن �صرخاته �شعارات بال �صدى ال بل كانت واقعا تجلى فى
تطبيق ��ه طرائق الكم فى �أبحاثه التى �أذك ��ر منها درا�سته الم�شهورة
الممي ��زة عن علم ��اء المدين ��ة المنورة ف ��ى الع�صر الأم ��وى وكذلك
قراءت ��ه لعالقة بنى �أمية بالموالى وتطبيق ��ه لهذه الطرائق فى بحثه
ع ��ن بن �سعد وطبقاته .كما درب طالبه وطالباته هلى هذه الطرائق
الت ��ى �أ�ضح ��ت معلما يحت ��ذى في الع�ش ��رات من ر�سائ ��ل الماج�ستير
والدكتوراة التى �أ�شرف عليها .
فى الخت ��ام �أود �أن �أ�شير �إلى �أن الأ�ستاذ الدكتور عز الين مو�سى
قد �أبلى بالءا ح�سنا فى تتبع المنظور فى البحث التاريخى المعا�صر
وخا�ص ��ة فى كتاب ��ه وقفات منهجية ال ��ذى �أعتقد �أنه ق ��د �أفلح ب�شكل
كبير فى اقتران منظوره بنظرية المعرفة المعا�صرة لتف�سير التاريخ
اال�سالم ��ى متخذا فى دعم هذا االإقتران الفل�سفى المنهجى التوجه
براجماتي ��ا عب ��د العزي ��ز ال ��دورى �أنموذج ��ا وموري�س لمب ��ارد مثاال
�سلط علي ��ه �أ�ضواءه المنهجية فى قراءة التاري ��خ االقت�صادى للعالم
اال�سالم ��ى .وربم ��ا لن �أكون مخطئ ��ا لوقلت ان الأ�ست ��اذ الدكتور عز
الدي ��ن مو�سى هو من رعي ��ل الم�شارقة الأول الذي ��ن اهتموا بالتاريخ
المغربى ونظمه ال�سيا�سة واالقت�صادية واالجتماعية.
�إخوان ��ى الك ��رام �إن ان�سانية الأ�ست ��اذ الدكتور ع ��ز الدين مو�سى
الفذة المفطورة على حب العلم والخير والإيثار والكرم والود والوفاء
والنخ ��وة والإب ��اء هي ال ��زاد لعالقتي به وقربي من ��ه وازدياد محبتي
و�إكب ��اري وتقديري له ف ��ي الما�ضي والحا�ضر و�ستك ��ون كذلك ب�إذن
اهلل فى الم�ستقبل.
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ُيع�� ّد الدكتور عزالدين مو�س��ى م��ن �أقدم رواد الخمي�س��ية �إذ تفوت جل�س��اته
المئين وكان ح�ضوره الأول عام 1405هـ تقريباً حيث تج�سدت معرفته بال�شيخ
حمد الجا�سر وتعمقت �أكثر في الخمي�سية بعد �أن كان من تالمذته في بيروت في
ال�ستينيات.
لق��د ُك�� ّرم الدكتور عزالدين مو�سى ف��ي العديد من المحافل وح�ص��ل على �شهادات
تقديري��ة و�أو�سمة كان �أولها �إرادة ملكية ها�شمية �سنة 2002م بتعيينه ع�ضوًا دائماً
ف��ي م�ؤ�س�سة �آل البيت للفكر الإ�سالم��ي .كما ح�صل على جائزة الملك في�صل العالمية
للدرا�س��ات الإ�سالمي��ة ،وو�سام العل��م والآداب والفنون الذهبي لل�س��ودان ،وكرمته
م�ؤخ ًرا اثنينية د .عبدالمق�صود خوجه و�سط ح�ضور مميز من المثقفين.

يف لقاء خاص مع أستاذ التاريخ اإلسالمي أ .د .عزالدين عمر موسى
 عميد كلية العلوم االسرتاتيجية يف جامعة نايف العربية للعلوماألمنيةو عضو جملس أمناء مؤسسة حمد اجلاسر اخلريية-
الحم��د لله رب العالمين وال�ص�لاة وال�س�لام على �أ�ش��رف

�أما التكريم ��ات فهذا الفا�ضل ي�صورها وه ��ي كثيرة جدًا وال
�أج ��د مكان ��ا لها م ��ن كثرتها كما تراه ��ا في المكتب ��ة ،وكما قال
�شخين ��ا عبداهلل الطي ��ب عن الدروع والو�شاح ��ات عندما كرموه
في مجم ��ع اللغة العربية في القاهرة ،عندم ��ا �س�ألوه قال ُك ِرمتُ
بحلقة بالية وو�شاح ما له من ثمن.

الإ�سالمي��ة ،وع�ضو م�ؤ�س�سة �آل البي��ت ،وع�ضو منتدى الفكر

�أعتقد �أن النا�س �أعطوني �أكثر من حقي ويكفي �أن ال�سودانيين
في المملكة عندما ح�صلت على جائزة الملك في�صل احتفوا بي
احتفا ًء ما ر�أيت مثله من قبل وحتى في جدة في تكريم المبدعين
نل ��ت حينها تكريما جمي ًال ،ولكن هذه التكريمات تطلب منك �أن
تقدم ما هو �أف�ضل.

المر�سلين وبعد ،بداية :نرحب ب�أ�ستاذنا الفا�ضل الأ�ستاذ الدكتور

عزالدين مو�سى عميد كلية العلوم اال�ستراتيجية في جامعة نايف

العربية للعلوم الأمنية ،ع�ضو مجل�س �أمناء م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر

الخيرية والحا�صل على جائزة الملك في�صل العالمية للدرا�سات
العربي في عمان� ،أه ًال و�سه ًال ب�سعادتك:

�أه�ل ً�ا و�سه�ل ً�ا بكم وال�شك ��ر مو�ص ��ول لمركز حم ��د الجا�سر
الثقاف ��ي الذي يجمعن ��ا على الخير دائم ًا ون�س� ��أل اهلل �أن يجعلنا
جميع ًا �أحبة وفي �صحبته في الجنان.
حظ��ي الدكتور عزالدي��ن مو�سى على عدد م��ن التكريمات

والأو�سم��ة وال�شه��ادات التقديرية مت��ى كان �أول تكريم ولأي
التكريمات كان �أثرها الكبير في �سعادتك؟

الحقيقة هذا �س�ؤال دائم ًا �أ�سمعه خا�صة بعد �أن ح�صلت على
جامعة الملك في�صل ،و�أقول �أنعم بها و�أكرم.
و�أول تكري ��م نلته ه ��و �إرادة �أردنية ملكية ها�شمية �سنة 2002
بتعيين ��ي ع�ضو ًا دائم ًا في م�ؤ�س�سة �آل البيت للفكر الإ�سالمي ،ثم
بع ��د ذلك ج ��اءت جائزة الملك في�صل وه ��ي تتويجية و�أنا �أفخر
ب�أنه ��م قدروا �شيئ ًا لم يكن في البال �أن يقدم بهذه ال�صورة وهي
منهجي ف ��ي كتابة التاري ��خ االقت�صادي وا�ستخدام ��ي للأ�سلوب
الإح�صائ ��ي وكت ��ب الفقه في الفت ��اوى ككتب �أ�سا�سي ��ة ،فجائزة
المل ��ك في�صل �أدخلتني في مزدلف خطير ،ه ��و �أنني ال �أ�ستطيع
�أن �أنت ��ج �إال م ��ا هو �أح�سن ،بع ��د ذلك نلت و�س ��ام العلم والآداب
والفن ��ون الذهب ��ي لل�س ��ودان ،وف ��ي الدرو�س الح�سن ��ة التي كنت
�أح�ضرها و�ألقي فيها درو�س ًا كنت قدمت در�س ًا بعد �أن دخلت في
العل ��وم اال�ستراتيجية عن التخطيط للأم ��ن الغذائي من خالل
�س ��ورة يو�سف وكان در�س ًا نال �إعجاب الجميع حتى �أنني ح�صلت
به على جائزة �أف�ضل بح�ض ُقدم في ذلك العام.

من المع��روف �أن عالقتك بال�شيخ حم��د الجا�سر رحمه الله

قوية نود معرفة البدايات الأولى معه ؟

عرف ��ت �شيخن ��ا الجليل في فترت ��ه البيروتية ف ��ي ال�ستينيات
وكان معي �أخي و�صديقي الأ�ستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت
وكن ��ا وقتها ط�ل�اب ماج�ستير ف ��ي الجامعة الأمريكي ��ة ببيروت
وذهبن ��ا �إلى ال�شيخ رحمة اهلل عليه في مكتب �صغير له في بناية
العزارية ف ��ي قلب مدينة بيروت ،وعندما ذهبن ��ا �إليه كنا نتوقع
ح�س ��ب الهال ��ة التي كانت له ف ��ي نفو�سنا �أن نج ��د مكتب ًا �ضخ ًما
وح�شم وخ ��دم ومكتبة عامرة ،فوجدناه ف ��ي مكتب �صغير ويرنو
ف ��ي المخطوطات الت ��ي بين يديه وكان ه ��ذا �أول لقاء لي به ،ثم
ا�ستم ��رت اللقاءات معه بي ��ن الفينة والفينة ال �سيما بعد �أن كنت
م ��ن حواريي الأ�ست ��اذ الدكت ��ور �إح�سان عبا�س رحم ��ة اهلل عليه
�أ�ستاذ الأدب العربي المع ��روف وكانت له بال�شيخ �صحبة فلقيته
ه ��و والزركلي عندما يدعوهم �إح�سان للقاء لع�شاء ثقافي ،وكنت
من الذين يرتبون ذلك الع�شاء الثقافي وكنت دائ ًما �أ�ستغرب في
حدة ذاك ��رة ال�شيخ فله ذاكرة فوتغرافي ��ة عندما يتحدث ويريد
�أن ي�ست�شه ��د ب�شيء يقول �أنه في كتاب كذا في �صفحة كذا وهذه
الذاك ��رة الفوتغرافية لم تفارقه حتى عندما جئت وتعرفت عليه
في الريا�ض و�أذكر كثي ًرا ف ��ي مجل�سنا معه عندما يحدث نقا�ش

كان يطلب من �أخي و�صديقي الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع
�أن ي�أت ��ي بكتاب كذا وعندم ��ا ي�أتي بكتاب يقول ل ��ه افتح �صفحة
كذا.
ال�ش ��يء الثاني :في تلك العالقة المبكرة وعندما عزمت على
كتاب ��ة الدكت ��وراه كان الدكت ��ور �إح�سان عبا�س ق ��د طلب مني �أن
�أجل� ��س عن ��د ال�شيخ حمد كثي� � ًرا لأن مو�ضوع ��ي يعتمد على كتب
جغرافي ��ة وكان عن التاري ��خ االقت�صادي في الغ ��رب الإ�سالمي
وتط ��ورات التج ��ارة ،فجئته وتحدثن ��ا وعنده بع� ��ض الكتب التي
طبعها فجئت �آخ ��ذ منه كتاب و�أدفع ثمن الكتاب فقال لي طالب
العل ��م ال يدف ��ع ثمن الكتاب م ��ن م�ؤلف وحتى الآن ه ��ذه العبارة
محف ��ورة في ذاكرتي و�أح ��اول �أن �أحتذي حذوه ��ا لأن كثير ًا من
كتبي ال تكون معي عندما يطلبها النا�س.
وال�ش ��يء الثالث في الفترة البيروتي ��ة التي قابلت فيها ال�شيخ
كان ي�ؤك ��د عل ��ى �ش ��يء مهم �أنن ��ا البد لن ��ا ونحن نكت ��ب التاريخ
وخا�ص ��ة الأح ��داث م ��ن االهتم ��ام بال�شع ��ر م ��وردًا للمعلومات
التاريخي ��ة فكان ي�ؤكد على هذا كثير ًا ،و�أذكر عندما بد�أت �أكتب
في ر�سالة الماج�ستير اعتني ��ت بذلك اعتناء ًا كثي ًرا حتى عندما
كتبت بيت �شعر لخ� ��ص لي م�شكلة طرق الموا�صالت التي تربط
الم�شرق بالمغرب والت ��ي كانت ت�سمى �سابق ًا بالع�صور العثمانية
�أفريقي ��ة وهي تون�س الحالي ��ة فيقول ال�شاع ��ر ال�سلقي الم�شهور
عندم ��ا ا�ستدع ��اه المعتمد بن عباد لي�أتي �إلي ��ه في �شبيليا احتار
كي ��ف يذهب �إليه فقال البحر للروم ال تجري ال�سفين به �إال على
قر ٍر والبر للعرب
�إذ كان العرب الهاللية يقطع ��وا الطريق وكان الروم يقطعوا
الأ�ساطي ��ل وموا�صلة البحر وهذا البيت يف�س ��ر �أو يج�سد م�شكلة
االت�صاالت والموا�صالت في القرن الخام�س.
وه ��ذه كان ��ت اللمح ��ات م ��ن عالقت ��ي بال�شي ��خ ف ��ي الفت ��رة
البيروتية.
تل��ك �إذن ه��ي البداي��ات البيروتي��ة  ..ونع��رف بعدها �أن
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الشيخ حمد الجاسر رحمه اهلل :يتسم بصالبة شديدة فيما يعتقد
أنه الحق وال يجامل في ذلك ،ففي هذا كان شديد الشكيمة.
أول تكريم نلته هو إرادة أردنية ملكية هاشمية سنة 2002م
بتعييني عضوًا دائمًا في مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي.
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نع ��م� ،صالب ��ة �شدي ��دة فيما يعتق ��د �أنه الح ��ق وال يجامل في
ذلك ،ففي هذا كان �شديد ال�شكيمة.
هل تتذكر تاريخ �أول خمي�سية ح�ضرتها ؟

ال �أتذك ��ر تمام� � ًا �أنت �أتيتني وقد �ضعف ��ت ذاكرتي لعلها عام
1405ه� �ـ ولك ��ن ال ا�ستح�ضر التاريخ بال�ضب ��ط .ولكن لو �س�ألتني
ع ��دد الجل�سات فهذه التي تفوت المئين لأني ال �أغيب �إال �إذا كان
ال�شي ��خ غير موجود في الريا� ��ض �أو �أنا خارج الريا�ض حتى �أنني
ذك ��رت �أن الديوانيات الت ��ي ح�ضرتها تتجاوز ال� �ـ  .400و�أهمها
الخمي�سية والأحدية.
باعتبارك من �أبرز الرواد من �أيام ال�شيخ حمد الجا�سر وبعد
وفاته رحمه الله ،م��ا تقييمك للموا�ضيع التي تقدم في الخمي�سية
ب�شكلٍ عام؟

العالقة تطورت في الريا���ض هل لك �أن ت�صف لنا تلك العالقة
كيف تطورت �إلى عالقة وطيدة وحميمية؟

�سبح ��ان اهلل عندم ��ا ح�ض ��رت �إلى الريا�ض �سن ��ة 1402هـ -
1983م �أ�ست ��اذا ف ��ي ق�سم التاري ��خ بكلي ��ة الآداب جامعة الملك
�سع ��ود كنت �أبحث عن و�سيلة لالت�ص ��ال بال�شيخ و�أذكر في ذات
م ��رة وما كنت �أعلم العالقة الحميمة بين ال�شيخ ود .عبدالعزيز
المان ��ع وعندم ��ا �س�ألته �ضحك �ضحك ��ة �ساخ ��رة م�ستغرب ًا كيف
�أق�ض ��ي هذه المدة في الريا�ض ولم �أ�ص ��ل �إلى ال�شيخ بعد ،فقال
لي الم�س�ألة �سهلة :له مجل�س كل يوم خمي�س من ال�ساعة العا�شرة
�إل ��ى �صالة الظه ��ر ف�أ�صبحت من تل ��ك اللحظة م ��ن المدمنين
لمجال�سة ال�شي ��خ لأننا كنا نتحلق حوله وكان هناك �أنا�س ثابتين
مث ��ل د .عب ��داهلل العثيمين ود.عبدالعزيز المان ��ع وبعد ذلك في
نا�س �آخري ��ن ي�أتون ويذهبون ويتنوعون يكون المجل�س في حدود
ع�ش ��رة �إلى اثني ع�شرة �شخ�ص ًا وتجري في ��ه ن�س�أل ال�شيخ بع�ض
الأ�سئل ��ة ويحدثن ��ا ب�أ�سلوب غي ��ر ر�سمي وغير مفتع ��ل ك�أنها نوع
من �أنواع الدرد�ش ��ة العلمية فهذه الجل�سات ا�ستفدت منها كثير ًا
حت ��ى �أذكر في جل�سة من الجل�سات كان ��ت بعد م�ؤتمر عن تاريخ
الجزيرة العربية في عه ��د ال�سيرة النبوية وكان �شيخنا عبداهلل
الطيب رحمة اهلل عليه كتب بحث ًا عن الهجرة �إلى الحب�شة وجعلها
ك�أنها �إلى ال�سودان بعد �أمد ال�شيخ �س�ألني قال ما ر�أيك في ذلك،
قل ��ت له �أ�شك في ذلك �ش ًكا بليغ ًا وع ��ددت الأ�سباب الداعية �إلى
ذلك فقال لي �أال تكتب ،قلت له ال �أحب الكتابة المناكفة للدكتور
عبداهلل ،فاقت ��رح علينا �أن نتوالها �أن والأخ الهالبي وذكر معانا
�أ�ست ��اذ د .عب ��داهلل الوهيبي و�إذا كان في النف� ��س �شيء هو �أنني
والإخ ��وة لم نكتب ما قاله لنا ال�شي ��خ والآن هذه المحادثة معكم
ذكرتن ��ي بهذا و�إن �شاء اهلل �أح ��اول �أن �أكتب �شيئ ًا في هذا الأمر
لأن �أ�ستاذنا عبداهلل �صورها وك�أنها �إلى ما ي�سمى مدينة الدامر
الآن حيث يلتقي نهر عظبره مع نهر النيل وفي مدينة الدامر في
قري ��ة المجاذيب وف ��ي قرية المجاذيب ك�أنها ف ��ي حو�ش الطيب

ك�أنها في القرية التي ُولد بها �أ�ستاذنا عبداهلل ،قلت هذا الكالم
لل�شي ��خ والحقيقة �أنه في �أ�سباب علمية تدح�ض �أن الهجرة كانت
للدامر �أو بربر� ،أن ��واع الأنهار المو�سمية التي تعبر بالقرب وهي
الجل ��د الحيواني المنف ��وخ ،وهذا ال يكون في لق ��اء عظبره عند
التقائ ��ه في النيل ونوع الحيوانات المذكورة ونوع الع�شب و�أ�شياء
�أخ ��رى تدعوني �إلى �أن �أق ��ول �أن الهجرة �إل ��ى الحب�شة المعلومة
اليوم ق ��د تكون �إرتريا �أو �أثيوبي ��ا لأن المنطقة ككل كانت ت�سمى
الحب�ش ��ة ،وهن ��اك كت ��اب في الق ��رن الثان ��ي ع�شر ا�سم ��ه كتاب
الجعرافي ��ا ي�سمي ب�ل�اد النوبة وارتيريا و�أثيوبي ��ا بالحب�شة ،لكن
ه ��ذا ا�صطالح غريب ،وف ��ي الم�صادر الإ�سالمي ��ة هناك تمييز
ت ��ام بين بالد البي�ش ��ة وبالد النوبة وب�ل�اد الحب�شة على كل هذا
�إح ��دى الطرائف في المجل�س حتى القف�شات الأدبية التي تجري
و�أ�صدقك القول �أن ال�شيخ رحمة اهلل عليه كان مو�سوعة متحركة
ولذل ��ك كنا نحر� ��ص على الح�ضور يوم الخمي� ��س وعن نف�سي لم
�أغ ��ب �أبد ًا ع ��ن جل�ساته ،وهن ��اك �شيء مهم ف ��ي الجل�سات كان
يتح ��دث عن الجديد مما ُيحق ��ق ف�أذكر في يوم م ��ن الأيام و�أنا
كنت ف ��ي الأردن لعله الجزء ال�سابع من الوافي لل�صفدي وجدته
ق ��د �صدر حدي ًثا ف�أخ ��ذت ن�سخة لي ون�سخة ل ��ه وجئت بالن�سخة
التي له وفي الخمي�س القادم فاج�أني ب�أنه قر�أ الكتاب وعلق عليه
وكت ��ب مالحظاته وفي مقدمتها �شاكرا ًعلى �إهدائي للكتاب هذه
ت�شير �إلى �شيئين مهمين في �شخ�صية ال�شيخ:
الأولى :هي نهم القراءة عنده ودقة المالحظة.
الثاني ��ة :هي ه ��ذه الأمانة العلمية حتى في ذك ��ر الإن�سان �إذا
له �ش ��يء يذكره ،وهذه من الخ�صال وال�شي ��م التي تعلمناها من
ال�شيخ ،رحمه اهلل كان دره.
ذك��رت لنا الكثير من �صفات ال�شيخ حم��د ،هل لك �أن تذكر

لن��ا �أه��م ال�صفات التي تميز به��ا ال�شيخ عن جيله م��ن المفكرين
والعلماء على وجه الخ�صو�ص؟

هناك ف ��رق كبير بين جل�ساتن ��ا مع ال�شي ��خ والخمي�سية التي
ُنظم ��ت بعد وفاته ،فجل�ستنا مع ال�شيخ كانت فيها العفوية و�أذكر
عندما كنا نفكر في ا�ستمرار هذا المنتدى �أذكر �أن الأخ �أ�ستاذنا
معالي الدكتور ال�ضبيب هو اقترح لنا فكرة اختيار �شخ�ص في كل
�أ�سب ��وع ،وبهذه الطريقة ن�ستطيع �أن نوا�صل لأنه ال يوجد �شخ�ص
بينن ��ا ي�ستطيع �أن يتولى مكانته ،فكانت ه ��ذه الفكرة من معالي
الدكت ��ور ال�ضبيب ثم تطورت �إلى برام ��ج محددة للخمي�سية كما
ه ��و الآن ،وهذه ه ��ي الفكرة الأ�سا�سية ،لذل ��ك هناك فرق نوعي
بي ��ن م ��ا كان قبل وفاة ال�شي ��خ وما جاء بعد وفات ��ه ،ففي ال�سابق
كان ��ت الأ�شي ��اء عفوي ��ة ،والآن محددة في برام ��ج ن�ستقطب فيه
الرواد ليتحدثوا.
حظ��ي الدكت��ور عزالدي��ن مو�سى م�ؤخ��ر ٍا باحتف��اء اثنينية
عبدالمق�صود خوجه ،ما تعليقك الموجز على التكريم؟

اثنينية عبدالمق�صود خوجه� ،أن ُتك ّرم م�ؤ�س�سة حمد الجا�سر
و�أن �أُك� � ّرم بمثلها حقيقة �شعرت ب�أنن ��ي ال �أ�ستحق هذا التكريم،
عندم ��ا تقارن بما تقدمه الم�ؤ�س�سة ،ولكن �شعرت �أن هذا الرجل
عظي ��م من �سي ��رة العلماء الذين كرمهم فقد ق ��دم لي كلمة عن
�إنجازاتي العلمية لو قيل لي �أن �أكتب مثلها لما كتبت فتعلمت منه
�أكثر مما �أراد �أن يكرمني.
ف��ي الختام ه��ل لك من كلم��ة ت��ود �أن تقدمه��ا لمركز حمد
الجا�سر والثقافي؟

�أ�ستطيع القول �أننا خطونا خطوات جيدة في ت�أ�سي�س المركز
ككل والم�ؤ�س�سة ون�أمل �أن تقوم للم�ؤ�س�سة بناية كاملة وم�ستقلة.
و�أن نهت ��م بال�شب ��اب كثير ًا ينبغ ��ي �أن نهتم بعن�ص ��ر ال�شباب
ونك ��رم المبدعين منه ��م ،ونجعل له ��م ملتقي ��ات ،فنحن رجال
تجاوزن ��ا ال�ستينات والبد لنا م ��ن �أن ن�سلم الراية لغيرنا وهذا ال
يك ��ون �إال برعايتهم الآن .لذلك ينبغ ��ي �أن نهتم بجانب ال�شباب
ب�شكل �أكبر وتخ�صي�ص مبنى للم�ؤ�س�سة يتنا�سب مع مكانتها.
فلت�ستم ��ر الخمي�سية ف ��ي دارة العرب تخلي ��د ًا لذكرى ال�شيخ
ولكن ينبغي �أن تكون هناك دار �ضخمة للم�ؤ�س�سة.
�شكر ًا جزي ًال �أخي محمد و�شكر ًا للمعاونين.
�شك ��ر ًا جز ًال ل ��ك �أ�ستاذنا الفا�ض ��ل ون�س�أل اهلل ع ��ز وجل �أن
يحفظك ذخر ًا للأمة الإ�سالمية.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

8
عامل جاوز بعلمه
ٌ
وفكره حدود بالده
�إن المت�أم ��ل للتكري ��م
الذي ح�صل علي ��ه الدكتور
عزالدي ��ن مو�س ��ى وعل ��ى
الجهات المك ّرمة يدرك �أن
فكر ن ّير
الرجل عالم ف ّذ ذو ٍ
ور�ؤي ��ة بعيدة ،ج ��اوز بعلمه
وفكره حدود بالده.
وعن ��د االط�ل�اع عل ��ى
أ .معن اجلاسر
�سيرته الذاتية وم�سيرته العلمية
ن ��درك �أن �أ�ستاذن ��ا الجلي ��ل بحر في عل ��وم متع ��ددة ،وقد تق ّلد
العديد م ��ن المنا�صب �آخرها عميد ًا لكلية العلوم اال�ستراتيجية
في جامع ��ة نايف العربي ��ة للعلوم الأمنية ،وه ��و ع�ضو فاعل في
مجل� ��س �أمن ��اء م�ؤ�س�سة حم ��د الجا�سر الخيري ��ة ،وهو محا�ضر
متعاون في العديد من الجامعات الأفريقية.
كم ��ا ُك� � ّرم ف ��ي العديد م ��ن المحاف ��ل ،منه ��ا تعيينه
ع�ض� � ًوا دائم ًا في م�ؤ�س�سة �آل البي ��ت للفكر الإ�سالمي ،وح�صوله
عل ��ى جائزة الملك في�صل العالمي ��ة للدرا�سات الإ�سالمية ،كما
نال و�س ��ام العل ��م والآداب والفنون الذهبي لل�س ��ودان ،والعديد
م ��ن التكريم ��ات الت ��ي كان �آخره ��ا االحتف ��اء ب ��ه ف ��ي اثنينية
عبدالمق�صود خوجه التي تك ّرم العلماء والمفكرين.
وعلى قدر توا�ضع ��ه فهو رجل ال يجامل في الحق :لذا
فق ��د نال حب وتقدير معظم عارفيه بلطف حديثه وغزارة علمه
وجاذبية �شخ�صيته.
والمركز مدي ��نٌ له ب�إ�سهاماته وم�شاركات ��ه الفاعلة بمختلف
الأن�شط ��ة في تحقيق الكتب وتقديم المحا�ضرات و�إدارتها� ،أمد
اهلل عمر �أ�ستاذنا عزالدين مو�سى ونفع بعلمه وفكره.

صدور عدد جديد من جملة العرب
(شعبان  -رمضان) 1434هـ
�ص ��در عدد جديد م ��ن مجلة الع ��رب (�شعب ��ان ورم�ضان
1434ه� �ـ )المواف ��ق (يونيو -يولي ��و 2013م) وهما الجزءان
الخام�س وال�ساد�س من ال�سنة الثامنة والأربعين للمجلة.
يتح ��دث فيه الدكت ��ور عبدالمجيد الإ�س ��داوي عن رحلتي
الح ��ج والعمرة و�أثرهما في �شعر القرني ��ن الأول والثاني بعد
الهجرة ،ويق ��دم درا�سة و�صفية تحليلية ته ��دف �إلى الوقوف
عل ��ى م�ضامي ��ن هاتين الرحلتي ��ن في �شع ��ر الم�شارقة ،بهذه
الفت ��رة الزمني ��ة الم�شار �إليه ��ا ،و�أدوات ت�شكيل ��ه الفني ،لغة
إيقاع ��ا ،وت�صوي� � ًرا �شعر ًيا .. ،من خالل �إلق ��اء ال�ضوء على
و� ً
الرحل ��ة ،رحل ��ة الأظع ��ان� ،أو غيرها ،منذ الع�ص ��ر الجاهلي
حت ��ى نهاية القرن الثاني الهج ��ري (815م) ،ومدى تح ّولها،
�اب �أو �أخرى� ،إل ��ى رحلتي الحج
ف ��ي جان ��ب �أو �أكث ��ر ،ولأ�سب � ٍ
والعم ��رة ،بالمعنى المتعارف عليه ف ��ي الإ�سالم ،وتوظيفها،
ب�شكل �أو �آخر ،في و�صف جوانب متعددة من (ذوات) �شعراء
الم�شارق ��ة في القرني ��ن الأولين بعد الهج ��رة ،والك�شف عن
عالقاته ��م ببع� ��ض محبوباته ��م ،واق ًع ��ا� ،أو ف ًّنا �إ�ضاف� � ًة �إلى
بع� ��ض ممدوحيهم� ،أو مهج ّويهم� ،أو مرثييهم ،وغيرهم ممن
ارتبط ��وا بهم في مواق ��ف �إن�سانية و�أدبي ��ة متنوعة ،م�ستفيدًا
من نتائج بع�ض الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة بالبحث.
كما تح ��دث الدكتور عبداللطي ��ف حمودي الطائي
تغلب و�شاعره ��ا حياته وما بقي من
ع ��ن "ال�س َّف ��اح"
(فار�س َ
ُ
�شع ��ره)� ،إذ ق� �دّم نب ��ذة تعريفية عن قبيلة تغل ��ب تلك القبية
العربي ��ة الم�شه ��ورة ف ��ي الجاهلي ��ة والإ�س�ل�ام ،ذات الق ��وة
والمنع ��ة المتمي ��زة بكثرة �أيامه ��ا وفر�سانه ��ا ،و�س ّلط ال�ضوء
عل ��ى ال�سف ��اح ،حياته و�شعره ،فه ��و �أحد فر�سانه ��ا الأ�شداء،
و�شعرائه ��ا البارزين ،ومن ذوي الب�أ�س وال�صوالت والجوالت،
عدد من �أيامها ،وكان له الظف ُر فيها ،وقد كتب
قاد تغلب في ٍ
ه ��ذا البحث لما وجد �سيرت ��ه وما بقي من �شعره المتناثر في
بطون الكتب والم�صادر.
كم ��ا تحدث الأ�ست ��اذ م�صطفى يعق ��وب عبدالنبي
ع ��ن "الجغرافيا في الح�ضارة العربي ��ة الإ�سالمية البدايات
ً
م�ستعر�ض ��ا مالم ��ح تط ��ور الجغرافيا
والتط ��ور والري ��ادة"،
وح�ض ��ارة الع ��رب ،وم�ست�شه� �دًا بع ��دد من ال�شواه ��د للداللة

عل ��ى �أ�صالة الفكر العربي وا�ستقاللي ��ة مناهج الجغرافيين
العرب.
وق� �دّم الأ�ست ��اذ �إبراهيم ب ��ن �سعد الحقي ��ل درا�سة حول
كتاب "جمهرة ن�سب قري� ��ش و�أخبارها" وتحدث عن �أهمية
الكت ��اب ومدى تل ّقيه بالقب ��ول ،بكثرة النقل من ��ه ،والإحالة
�إلي ��ه وما يت�ضمنه من م ��ادة ثرية ومرت ٍع خ�ص � ٍ�ب ينهل منه
الباحث ��ون ،ومعتب ًرا �أن كتاب الجمه ��رة من الكتب التي كثر
النق ��ل عنه ��ا واالحتفاء بما جاء فيها� ،إذ ل ��م يقت�صر النقل
واحد ،بل هي م�صنفات متعددة
م�شرب ٍ
على م�صنفات ذات ٍ
الم�شارب والمو�ضوعات؛ ففيها كتب التاريخ ،وكتب التراجم
وكتب الأدب وال�شعر ،وكتب الأخبار ،وجعل تلك الم�صنفات
كتب نقلت بالإ�سن ��اد ،و�أخرى اكتفت بالعزو،
عل ��ى ق�سمينٌ :
ون� � ّوع بين فن ��ون تلك الم�ص ��ادر التراثية ،م ��ع التركيز على
�أي�سرها ذك ًرا و�أكثرها نق ًال
وفي ختام العدد كتب الدكتور محمد دياب محمد غزاوي
الج ��زء الثاني م ��ن بحثه «�شع ��ر الموت والم�صي ��ر بين �أبي
العتاهي ��ة و�أبي العالء الأ�سباب والدواف ��ع ،حيث تحدث في
ه ��ذا الجزء عن �شعر الموت والم�صي ��ر :الأ�سباب والدوافع
عند �أب ��ي العالء المع ّري ،وق� �دّم ً
عر�ضا مختلف� � ًا للأ�سباب
التي حدت ب�شيخ المع ّرة �أن يتجه نحو �شعر الموت.

املقهـى الثقافـي
�أن�ش�أ مركز حمد اجلا�سر مقهى ثقاف ًيا ي�ضم
جل�سات مريحة مع توفري القهوة وامل�شروبات
والأكالت اخلفيفة ،وخدمة الإنرتنت،
بالإ�ضافة �إلى جمموعة متنوعة من الكتب
واملجالت املتاحة لالطالع.
وحر�صا على تلبية اهتمامات رواد املقهى
ً
الكرام واال�ستفادة من مقرتحاتهم و�أفكارهم
ي�س ّرنا ا�ستقبال الآراء واملقرتحات
على الهاتف � 2690512أو 2691458
�أو الإمييل info@hamadaljassr.com
الريا�ض  -حي �صالح الدين � -شارع ال�شيخ عبد اهلل العنقري  -بجوار مدار�س دلتا

